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KARTA PRZEDMIOTU  

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Międzynarodowe sieci doradztwa kariery 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim International networks of career counselling 

Kierunek studiów  Doradztwo Kariery i Doradztwo Personalne 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Język polski 
 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Krzysztof Jurek 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   

3 

konwersatorium 15 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu socjologii kultury 

 

Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Nabycie wiedzy w zakresie definiowania międzynarodowego doradztwa karier oraz 
wskazywania jego celów  
C2: Umiejętność diagnozy i oceny problemów w międzynarodowym doradztwie karier  
C3: Omówienie przykładów międzynarodowych sieci doradztwa karier 
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Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student ma wiedzę w zakresie wpływu współczesnych zmian 
społecznych o charakterze globalnym na pracę i karierę.  

K_W03 

W_02 Student potrafi określić, czym jest międzynarodowe 
doradztwo karier oraz wskazać jego cele.  

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi zdiagnozować i ocenić problemy w zakresie 
międzynarodowego doradztwa karier  

K_U02 

U_02 Student potrafi dokonać analizy wybranych przykładów 
międzynarodowych sieci doradztwa karier  

K_U03 

U_03 Student nabywa praktyczne umiejętności międzykulturowe 
doradcy personalnego  

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego, potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i 
umiejętności  

K_K08 

 

Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Globalizacja a zmiany w definicji pracy i kariery  
2. Kultura jako punkt wyjścia międzynarodowego doradztwa karier  
3. Definicja i cele międzynarodowego doradztwa karier. Typologia współczesnych 
międzynardowych karier  
4. Problemy diagnozy i oceny w międzynarodowym doradztwie karier  
5. Wykorzystanie paradygmatu sieci w obszarze doradztwa karier. Przykłady międzynarodowych 
sieci doradztwa karier  
6. Praktyczne umiejętności międzykulturowe doradcy personalnego.  
7. Rola edukacji międzykulturowej w zawodzie doradcy personalnego 

 

Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

W_02 Dyskusja Obserwacja Karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia praktyczne  Prezentacja Karta oceny prezentacji 

U_02 Ćwiczenia praktyczne  Prezentacja Karta oceny prezentacji 

U_03 Ćwiczenia praktyczne  Prezentacja Karta oceny prezentacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja Karta zaliczeniowa 
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Kryteria oceny, wagi 

 

Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje się na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji. 

Każdy student jest oceniany na podstawie karty prezentacji oraz karty zaliczeniowej, które będą 

przedstawione i omówione na pierwszych zajęciach. 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

Literatura 

Literatura podstawowa 

Literatura podstawowa:  
A. Bańska, Poradnictwo transnacjonalne Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, 
Warszawa 2006  
A. Paszkowska-Rogacz, E. Olczak, E. Kownacka, D. Cieślikowska, Doradztwo zawodowe a wyzwania 
międzykulturowe, Warszawa 2006  
Być doradcą! Doświadczenia i refleksje, red. E. Siarkiewicz, B. Wojtasik, Wrocław 2008  
A. Bańka, Przygotowanie doradców zawodowych do świadczenia usług w kontekście integracji z 
Unią Europejską, w: Rozwój niepublicznego poradnictwa zawodowego - nieodzowna potrzeba czy 
podążanie za modą? Warszawa 2002  

Literatura uzupełniająca 

B. Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2011  
B. Wojtasik, Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław 1993 

 

 


